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  50/50/2502                             احسان هللا مایار
 

 بلیون دالر در افغانستان 055بیالنس عواید سرمایه گذاری 
 

 صاحب نظرانبا یک تعداد از ( سی -بی - ان -اس -ام)دو سه روز قبل  تحلیلگری در امور نظامی کانال تلویزیون 

در خالل صحبت شان روی احصائیه و . های امریکا در عراق و افغانستان صحبت میکرد امریکائی در بارۀ جنگ

وی گفت در طول جنگهای اخیر عراق  . ارقامی بحث میشد که برای اشخاص ناوارد در امور از تصور دور میباشد

 ماه می دو 20روز جمعۀ گذشته  و تا  بودهاردوی امریکا در آن شامل از مربوطین ر ملیون نف 2،2و افغانستان  

نفر از  یکقرار احصائیۀ مرتب متخصص روزانه حد متوسط  . هزار نفر امریکائی در افغانستان کشته شده است

العمر، معیوب  مادامبرای در هر دو جنگ، فیصد عساکر  2،2 بازگشتگان امریکائی خود کشی می کند و در مجموع

 .گردیده اند

هائی نیست که  این ارقام مرا یک بار دیگر متوجه آن گردانید که با اشتباه رهبر یک کشور چگونه بدبختی نیدنش

 .باالی یک جامعه مستولی شده می تواند

شده  من معتقدم که در تاریخ معاصر جهانی رئیس جمهور سابق امریکا، جورج دبلیو بوش مستوجب هر گونه توبیخ

میتواند، زیرا وی بدون تأمل عمیق سیاسی و شناخت از منطقه و بخصوص از جامعۀ افغانی اقدام به جنگی کرد که تا 

 .در قصر سفید امریکا راه بیرون رفت آنرا پیدا کرده نمی تواند دیموکرات امروز ادارۀ رهبر

متحده قرار داشت، بینی ای خمیری  ضالعاگرچه در کنفرانس اخیر سران پیمان اطلس در شیکاگو، که در رأس آنها 

برای خود ساختند، لیک بدبختی ها و زخمهای عمیقی که در یک جامعه، چی آن جامعه امریکائی و یا افغانی  و یا 

عراقی باشد، خلق گردیده نمیتوان با صدور یک اعالمیۀ مشترک در مورد ختم جنگ بیهوده توسط قوای پیمان اطلس 

 .با ارث گذاشتن فن کشتار انسانها و دوام آن با قوای امنیتی افغانی، آنرا التیام نمود ، لیک2502اخیر سال 

این حقیر اگر خطائی کند در یک چوکات محدود باقی . ابعاد خطای هر شخص مربوط به وسعت قدرت آن میباشد

متحدۀ امریکا، با قدرت ترین مرد  ضالعا لیک خطای رئیس جمهور. مانده و زخم آن در وجود خودم باقی می ماند

در وجود شخص وی متمرکز نگردیده بلکه موج خروشان و وحشی آن مانند یک سونامی سرنوشت ملیونها  جهان، 

 .انسان را متأثر می گرداند

از تبه کاران امریکائی و انگلیسی تصمیم گرفتند تا یک قوم خاص  ه ایدست میالدی 2550من معتقدم که در سال 

لیک خداوند حامی این قشر  . را با شدت تمام بکوبند و در صورت امکان از روی صفحۀ منطقه بزدایند افغان

متحده نتوانستند این شیر صفتان  ضالعس آن اأسرحد ناتو و در ر قوای بی. سلحشور و فرزانۀ ملت افغان بوده و است

تا با آنها بنشینند و روی حل معضلۀ افغانستان با  و بوم شان برانند، بلکه اخیراالمر مجبور شان گردانید را از خاک 

اگر این مذاکرات، خینۀ بعد از عید، در آغاز کنفرانس بن صورت می . گردانندبریند و صلح را در کشور اهم کنار بی

گرفت و از بردباری و حوصله کار گرفته می شد، یقین امروز چهرۀ ادارۀ منحط  که اکثر بزرگان افسد شان تا گلو 

 .ق در فسادند در افغانستان شکل مرغوب و خواستۀ مردم افغانستان را می داشتغر

که  عهده داشت،ر بن ب رجوع شود به اعتراف لخضر براهیمی، شخصیکه مسئولیت ساختار سیاسی امروز را در) 

 (.واضحآ میگوید من اشتباه کردم که در بن از نمایندگان تحریک طالبان دعوت نکرده بودم

فساد را بایست یاد کرد که در تاریخ صد سال اخیر افغانستان کسی بیاد نخواهد داشت که در کابل دارائی یک مثالی از 

و در غندی خیر نشسته  شودبانک توسط یک دسته اشخاص سرشناس کشور، با اشتراک رئیس و معاون بانک، چور 

 . ارنوالی بخندندڅبه ریش دستگاه عدلی و 

ئید  أو نه طرز ادارۀ زمان قدرت شان را ت هستم نه و  یدارم که من نه طالب بودم لیک با صراحت کامل اذعان م

و همچنان کشت و خون و تباهی بی جا را که توسط کتلۀ از اجاره گیرندگان بیگانه در کشور تطبیق میشود کنم می

پرنسیپ بین اسالم و نه در و میدانم که این اعمال سخیف شان نه در چوکات دین م بشدت هر چه تمام تقبیح می نمایم 

 .پشتونوالی جای داردهای 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_bilance_awaed_sarmayagozari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_bilance_awaed_sarmayagozari.pdf
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من میدانم که دشمنان صیانت . نزد من تمامیت خاک وطنم که نیاکانم برای دفاع آن جنگیده اند، بی نهایت مقدس است

امروز یک تعداد شان در تالش هستند که افغانستان را بیشتر در چوکات . از تمامیت افغانستان دست اندر کارند

 .رهای آسیای مرکزی ضم کنند و نظام بی عرضۀ امروزی افغانستان و سیستم متمرکز کشور را از بین بردارندکشو

من معتقدم که همان نظام قرن وسطی حاکم، کسانی را که افغانستان را به پرتگاه . ما باید واقعیت بین و حقیقتگو باشیم

دریا محدود گردانید، نزد من مقام  نجات شان را در کولیاب پارو ماوای  تجزیه می کشانید تا خواجه بهاوالدین دواند 

سفانه همان اشخاص أمت. و شاهراه ها تجزیه کنند آسمانخراش هاکسانیکه بخواهند وطن فقیرم را با  ندارد تا ای مندارج

ند که منم را تاب می دهها تجزیه طلب با سیاست غلط امریکا دوباره بقدرت رسیدند و امروز هر کدام شان بروت 

 .شیر میدان

 کاری را دارند، میخواهم دو موضوع را یاد برای ثبت در تاریخ جنگ زدۀ افغانها، چون انسانها خاصیت فراموش

  :آور شوم

پاکستان دعوت بعمل آمد  .ای .اس .ران الدین ربانی از جنرال حمید گل متقاعد سابق رئیس آیحدر زمان قدرت ب: اول

 .یداتا منحیث مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان به کابل بی

حین بقدرت رسیدن طالبان روابط سیاسی افغانستان با ایران قطع شد، مامورین قنسلگری ایران در مزار شریف : دوم

 . شته شدند و متباقی شان از کشور اخراج گردیدبه شکل مرموزی ک

و به مسیر دیگری مغزم در  ی، متوجه خواهید شد که بیم آن می رود از عنوان منتخبم عدول نمایم خوانندگان گرام

اینرو چند سطر باال را مقدمه گونه می نامم، لیک با مطلب پائین رابطه دارد، و بر میگردم روی  از. حرکت می افتد

 . ما اصل انگیزۀ نوشتۀ امروزی

 

گذشتاندن چند سطر آن مکفی بود تا روزم  را  از نظر. کردم را مطالعه می چند روزکی قبل روزنامۀ واشنگتن پست

 .مکدر گرداند و تصمیم گرفتم که آنرا ترجمه و از نظر خوانندگان گرامی بگذارانم

 :مقالۀ تحت عنوان
 

 .مهمات منفجر نشده در اطراف ساحۀ انداخت اردوی امریکا باعث خطر بمردم عام می باشد
 .سیف، راپورتر از بگرامکیوین : نویسنده

این واقعه در اطراف میدان انداخت . بمب دستی منفجر نشدۀ امریکائی نزدیک بود که شاه محمد ده ساله را بکشد

 .بگرام، رخ داده استدر ی در حومۀ بزرگترین پایگاه نظامی امریکا، یعساکر امریکا

که  ۀخت منفجر نگردیده، بمب دستی منفجر نشدمانند صدها کارطوس، بمب دستی، گلولۀ توپ و آوان که حین اندا

بدست آن طفل رسیده بود و می خواست آنرا در خریطه اندوختۀ خود بیاندازد انفالق کرد و بدن کوچک شاه محمد را 

در خریطۀ مندرس شاه محمد آنقدر محدود پوچک کارتوس و پارچه های تیت و پاشان شدۀ فلزی . نمودهوا پرتاپ ه ب

جمع آوری شده بود که وی میتوانست در بدل آن یک شیریخ خریداری کند و از خوردن آن مانند هر ان گلوله های هاو

از زمین کنده شد و در گوشۀ ( کیلو گرام 25معادل به )پونده  78لیک با انفالق بم دستی طفل . طفل ده ساله لذت ببرد

ل پسر خودرا دید، نزد خود غم غم کنان می گفت هنگامیکه پدر شاه محمد، شهزاده گ. از زمین المزروع پرتاب گردید

 .که دیگر خون در وجودش باقی نمانده

در پیرامون میدان هوائی بگرام، دهاقین، چوپان ها و طفل 

. هائیکه فلزهای مختلف را جمع آوری می کنند، دیده میشود

" محل انداخت دریای شرق" ها  ییاین محل را که امریکا

ذاری نشده است و در هر چند قدم مینامند و واضح عالمه گ

آن پوچک کارتوس و فلزهای متنوع وافر دیده میشود و 

طفلهای افغان سعی میکنند تا مقدار بیشتر آنرا جمع آوری 

 .نمایندکنند و در بازار عرضه 

قریه های نزدیک آن کدام عالمت  بین ساحۀ انداخت و

 تنها با نصب یک لوحه که رنگ . خاصی نصب نگردیده

 
 ر و پسر معصومی در جستجوی روزیپد
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ساحۀ انداخت : " نوشتۀ آن در مرور زمان ازبین رفته و خواندن آن را مشکل گردانیده به لسان انگلیسی نگاشته شده

اضافه ازاین ترجمه آن . بچشم می خورد" ساحۀ انداخت سالح ثقیله" و در فاصلۀ دورتر لوحۀ دیگری " سالح خفیفه

 .یا دری، دو لسان رسمی کشور بنظر می خوردنه به لسان پشتو و 

ی که مسئولیت حفاظت منطقه را بعهده دارد در برابر سوالی جواب داد که آنها از یمامورین امریکا یک نفر از

وی اضافه کرد که . پیدا کنندرا حوادث ناگوار اهالی منطقه اطالع دارند و سعی میکنند تا برای حل این مشکل راهی 

ما از هر امکانات دست داشته استفاده می کنیم تا خطریکه به اهالی منطقه وارد شده میتواند آنرا  در چوکات حداقل " 

در تشکیل ادارۀ میدان هوائی یک ادارۀ حقوقی وجود دارد که هفتۀ یک بار باز بوده و وظیفه دارد تا  . نگه داریم

این مطلب را میکائیل هرتمن، معاون . داخت سالحهای مختلف صدمه دیده اند از آنها بازرسی نمایدکسانیکه در اثر ان

با هشت نفر زخمی مصاحبه نموده ( نویسندۀ راپور)  ا  قراریکه شخص ". قوماندانی پایگاه نظامی بگرام اظهار داشت

  .اطالع نداشتند ه ایام یک نفر شان از وجود چنین ادار

را " دریای شرقی" مریکائی با وجود تقاضاهای مکرر مؤسسۀ ماین پاکی که چهار دور ساحۀ انداختادارۀ مسئول ا

 .احاطه نمایند ترتیب اثر نداده بلکه پیشنهاد ماین پاکی را نسبت مصرف گزاف آن غیر عملی دانسته و رد نموده اند

گلوله های وسط قوای شوروی با ماین و محمد اکبر اوریاخیل مدیر مسئول مؤسسۀ ماین پاکی گفت یک بار وطن ما ت

ها  ییو غیره آالت کشنده انباشته شد که صدها نفر قربانی این عمل ناشایسته گردیدند و این بار نوبت به امریکا هاوان

 ".دنرسیده که وطن مارا با مهمات کشنده آلوده ساز
 

 نسل جدید مردم عام 
 0875د تا خاک افغانستان را از بقایای کثافات کشندۀ سالهای ارگانهای بین المللی صدها ملیون دالر مصرف کردن

کیلومتر مربع از خاک افغانستان باقی مانده تا از  855با وجود این همه مصارف امروز هنوز هم  . شوروی پاک کنند

کمک  را در قطار سلطۀ شوروی قرار نمی دهد و از هر نوع ها خود ییامریکا. ماین و دیگر مهمات کشنده پاک شود

الت کشنده شانه خالی می کنند و می گویند که اردوی امریکا در چوکات حفاظت ساز و آمالی بمنظور پاک کاری 

 .نظامی خود سختگیر بوده و آالتی که برای مردم خطر تولید کند در جاها محفوظ نگهداری میشودزرادخانۀ برگ و 

ن از آمیگوید که نزد ما اسنادی موجود است که در ی نفر مسئول مؤسسۀ ماین پاکی یدر برابر اظهارات امریکا

 .ها حکایت می کند ییزخمی شدن و کشته شدن نسل جدید با آالت جدید بقایای امریکا

 " قلعۀ احمد خان و بینی ورسک" در قرای نزدیک به پایگاه نظامی بگرام  

 .استاطفالیکه دست و یا پای شان در اثر انفجار از بین رفته شاهد این مدعا 

  که در اثر تماس انفجار میکند  ه هاوانمتر چهل میلیگلوله های درجن های 

 عین مشکل در دیگر . شودیدر اطرف کلبه های حقیر ساکنین قریه ها دیده م

 ساحات انداخت قوای ناتو به غیر از بگرام تلک کشتار برای اهالی منطقه 

 .پوشی کرد وجود دارد که نمیتوان از وجود آن چشم

 " ایمرجنسی قربانیان جنگ"  را در شفاخانۀ  ر شاه محمد پسر زخمی خودپد

 را ازگلوله های هاوان در کابل رسانیده و دکتوران مؤظف پارچه های فلزی 

 ه سال 07در بستر پهلوی وی پسر جوان . سر  و پیکر طفلک بیرون کشیدند

 میچراند با  بنام عبدالرحمن از عین قریه که در ساحه گوسفندهای قریه را ای

از  هاوانافتاده و رویش با زخمهای چره  های مدهش در حال بیتفاوتی در برابر رویداد های جهانی، روی بستر زخم

 .شناخت برآمده است

" و پوچک کارطوس و مایحصل آن امرار حیات  گلوله های هاوانفروش فلز بقایای  چهار سال قبل عبدالرحمن که از

میکرد دست راست خودرا تا شانه و چپ خودرا تا آرنج قربانی داده و امروز کاری جز چوپانی برایش " بخور نمیر

 .میسر نمیباشد

را بگیرد وقتیکه از وی دربارۀ زخم برداشتنش صحبت می کردم و شاه  خود جلو گریۀعبدالرحمن با زحمت میتواند 

 . مد که قفس سینه اش با شدت ته و باال میشد، اشکهای خودرا در آغوش پدرش در دامن چرکین پدرش پاک میکردمح
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برای یک تعداد شان که . ی در بگرام از قشر بی بضاعت افغان هستندیمردم قریه های اطراف پایگاه نظامی امریکا

بعضی شان . وط مهاجرین سرپناهی داده شده استدراین اواخر از پاکستان با فشار اخراج شده از طرف وزارت مرب

س خر در اطراف و اکناف کشور أمربوط به مردم کوچی و یا دهقان افغان هستند که سالها بدون سرنوشت و یک ر

گلوله برای این طبقه کاری وجود ندارد جز اینکه بقایای فلز . سرگردان بودند تا که امروز سر پناهی بدست آورده اند

ی یجمع شده را در برابر یک دالر امریکا( کیلو 8کمتر از )و دیگر آالت کشنده را جمع کنند و پانزده پوند  های هاوان

 .بفروشند

ما از ساحه ایکه عساکر ما تریننگ انداخت می کنند بازدید نمی کنیم ولی : ی اظهار داشت که یشخص مسئول امریکا

 .وس توپ که انفجار نکرده باشد، وجود ندارد، بمب دستی و یا کارطگلوله های هاوانمی دانیم که 

بر خالف نظر مامور موصوف یک رپورتر واشنگتن پست اظهار داشت که وی در یک ساحۀ محدود سی متری هفت 

یاد شده از همان نوعیست  گلوله های هاوان. را که انفالق نکرده، حساب کرده استهاوان متری  ملی 25گلوله دانه 

 .آن نزدیک شود میکفد و شخص یا حیوان را از بین می برد یمتر 0که هر کسی در حوالی 

که زخمی شده و یا کشته شده اند در ساحۀ انداخت در منطقۀ بگرام محدود نبوده، بلکه ایصحنه های رقتبار از اهالی 

 .در ساحات انداخت قوای ناتو در غزنی، پکتیا و حومۀ کابل کمتر نبوده است

هائیکه از مهاجرت برگشته اند در هر جائیکه سرپناهی وجود داشته باشد جا میدهند و چون حکومت افغان خانواده 

ی متصور است مانع توزیع سرپناه برای مهاجرین بازگشته نمی یخطریکه نسبت ساحۀ انداخت عساکر ناتو و امریکا

کشته  گلوله های هاواننفر  در اثر انفالق  00قرار یک راپور مؤسسۀ ماین پاکی در یک قریۀ کوچک مجاور  . شود

 .و یا زخمی شده اند
 

 خطر اجتناب ناپذیر
و  گلوله های هاوان آوری پارچه های فلزی، بقایای فرزندان خود وظیفه می دهند که برای جمعه تعدادی از پدران ب

 لیک. روز جمع آوری کنند و از برداشتن کارطوس و غیره آالتیکه منفجر نشده فاصله بگیرند کارطوس از طرف

جمع آوری پارچه های فلزی و فروش آن در بازار یک منبع تأمین زندگی این قشر بی بضاعت و فقیر منطقه بوده که 

 . پوشی کنند چشم با وجود خطر نمی توانند از جمع آوری آن

نرا سال گذشته هر دو دست خودرا از دست داده، پدرش تحمل دیدن صحنۀ رقتبار آ ،اینکه عبدالرحمن هژده ساله از

عبدالرحمن بدفاع خود . نرود گلوله های هاوان برای برائت خود میگوید که من برایش گفته بودم که نزدیک میکند و 

 .  در چشم میگوید که من فکر میکردم که پارچه های کالن بیشتر از پوچک کارتوس در بازار خریدار دارد با اشک

ا مخاطب قرار داده همچنان پدر خلیل جان، امیر جان  با نگاه غمین مر

. " و جوابش را خود وی می دهد" بگو ما چی کرده میتوانیم؟: " میگوید

 ".هیچ

مانند هر روز طفلک های افغان برای جمع آوری بقایای مهمات در حرکند 

آنها از آفتاب برآمد تا حوالی غروب در تالش جمع آوری  و بعضی از

 .هستندپارچه های فلزات سالح ها 

تا زندگی یها در وطن ما آمدند یامریکا: " اخیر صحبتش گفتاوریاخیل در 

آنها بینیم که  سامان دهند اما ما می مردم عام را زیر سایۀ صلح سر و

     . انسانهای بی گناه را مجروح میکنند
 عبدالرحمن، طفل افغان       

 با روی زخمی و جسم بدون دست          

 

 

 ختم

 

شد زیر نام مختص بیالنس سرمایه گذاری و عاید آن عنوان شده، لذا ایجاب میکند تا مضمونیکه ا ز نظر گذشتانده 

که توسط ه ایاز البالی ترجم"  مشت نمونۀ خروار" وضع زندگی عام ملت بی بضاعت و بی کار افغان را بنابر گفتۀ 

 .ی رقم شده ارزیابی نمودییک امریکا
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همچنان شک نداریم که در . با این ابعاد وارد کشور نشده بود جای شک نیست که در طول تاریخ افغانستان مبالغی

تاریخ افغانستان هیچ فردی مانند نو به دولت رسیدگان امروزی ما در تکاثف پولی مؤفق و انتقال آن به سواحل مطمئن 

خان نیازی، روانان عبدالمجید خان زابلی، عبدالخالق  در گذشته ها شخصیتهای مانند شاد. خارج از کشور نبوده اند

دوست محمد خان ایماق، عبدالرحمن خان، محمد افضل خان و یک تعداد محدود دیگر از ایشان نزد مردم عام در 

قطار کرور پتی ها یاد می شدند و هر کدام شان انسانهای بدون کبر و غرور و دست مروت و باز به مردم بی 

بائی شان میشمردند دوست داشتند و درآن آا خاک از همه مهمتر اینکه وطن خودر. بضاعت افغان کمک میکردند

نظام بانکی را در . کردن روزی حالل و رزق شان میشد سرمایه گذاری میکردند و برای مردم عام کارگر منبع پیدا

وطن پایه گذاری کردند و مانند عبدالمجید خان زابلی همه اندوخته های حیات خودرا بعد از وفات به کانون علمی 

 .فغانستان اهدا کردپوهنتون ا

از  گوئی ترس نداشته باشیم و خاموشی را بهتر ئید مردانه وار از روی محبت به ملت و خاک خود از حقیقتابی

حقیقت گوئی نشماریم تا در نهایت به پیشگاه ملت بیچارۀ افغان در این جهان فانی و در آخرت به دربار خداوندی، بنام 

 .نتوانیمروشنفکر شرمسار سر باال کرده 

چند روز قبل دوست عزیز و دانشمند ما جناب عارف عباسی با شخصیت پاکنفس و وطن دوست دکتر عزیز هللا 

که در الس آنجلس پخش پیام افغان لودین، رئیس عمومی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد،  در تلویزیون 

ملیون  80سابقه که در نهادش ریشه دوانده از اختالس داکتر لودین با جرئت بی . می شود مصاحبۀ پر محتوا داشت

از جمله همان جایدادی که مرحوم عبدالمجید زابلی به )دالری توسط وزیر انرژی و آب، محمد اسمعیل یاد کرد 

داکتر لودین با درک اینکه زندگی خودرا در خطر انداخته وظیفۀ خودرا انجام داد و (. پوهنتون هرات اهداء نموده بود

 .بدست آوردآن نک وظیفۀ ادارۀ حامد کرزی است که پول بیت المال مربوط ملت و دولت افغان را از چنگ غاصب ای

افغان " در پورتال ملی " اسماعیل خان در جدال قانون" دیروز نوشتۀ محترم انجنیر ستار کریمپور را زیر عنوان 

 .آفرین و شادباش گفتمخواندم و در عالم ناشناسی به تدوین کننده آن " جرمن آنالین

یافته و منزه از لوث رشوه و غصب دارائی ملت با قلم خود در  وجیبۀ ملی و اخالقی ما است تا منحیث قشر تعلیم

برابر زورمندان و تفنگ ساالران حریص که در ریختن خون اطفال و ملت بیگناه افغان در سراسر اکناف افغانستان 

 . ریم که این مبارزه با تذویر گوناگون در نطفه سقط شودامرده شریکند قیام کنیم و نگذ صاحب

 

 پایان

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


